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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

وحينئذ جيب أن نعاجل الواقع ، هل الواقع سيكون كل الفتيات وبعبارة أخرى كل األولياء على هذه  ... :الشيخ 

؛ طبعا هناك آراء كثرية خمالفة له ؛ فإذا النسوة سيكونون متبنني لرأي األلباين مثال ومن دندن حوله يف هذا الرأي 

سيكون يف هذه البنات املتعلمات قسم لسن كافرات ولسن فاسقات بل هن ملتزمات ومتدينات حىت يف رأينا 

حيث خالفوا رأينا يف هذه القضية ملاذا ألننا من عقيدتنا  السلفية الصحيحة ال نرى ألنفسنا سلطة شرعية على 

فنحن لسنا مسيطرين على الناس ولكن نقول  ))لست عليهم بمسيطر (( ول لرسوله الناس مادام أن اهللا يق

مالك أنت سلطان بالسيف حتمل الناس على رأيك  "ألق كلمتك وامش " الكلمة اليت تنقل عن بعض الدعاة 

لى وجه فنحن نبني كلمتنا ويقينا كما هو الشأن يف أحق كلمة ع "احلق أبلج والباطل جللج " وإمنا على قاعدة 

األرض وهي ال إله إال اهللا ، هل تبناها الناس كلهم مجيعا ؟ ال ؛ فمن باب أوىل أن ال يتبىن الناس مجيعا رأيا هلذا 

العامل أو لذاك ؛ ولذلك فهذا احملذور ، وهذا اجلواب الثاين قلت سيكون غري واقع ، وإن فرضنا أخريا وأخريا وهذا 

لكن ماذا يقولون يف هذه السنني الطويلة اليت مضت حيث كان العامل  سيكون واقعا، هب أن األمر يكون كذلك

اإلسالمي حىت الشباب منهم يعيشون يف جهل عميق بكثري من العلوم الشرعية الذاتية اليت هي مفروضة عليهم 

عند فرضا عينيا فضال عن العلوم اليت جتب عليهم على طريقة الفرض الكفائي ؛ اليوم حنن نشاهد طبعا يف يقظة 

الشباب املسلم يف كل من العلمني علم الشريعة ، وعلم اآلخر ماذا نسميه ؟ الدنيوي الصناعي إىل آخره ، فاآلن 

يف انتباه هلذا املوضوع ، مل يكونوا منتبهني من قبل ؛ إذاً إذا مضى على املسلمني دور تأخروا فيه يف العلم ، ومن 

ضلوا كما هم يعين فماذا نقول إذا تأخرت النسوة عن القيام اجلائز هلم بل الواجب أن يقوموا به مع ذلك ف

بواجب إتقاء هللا ، هناك ما كانوا متقني ، الشباب ما كانوا متقني هللا ، كانوا غافلني عن شريعة اهللا ؛ فما هو 



ا قال احملذور الكبري الذي سيرتتب فيما إذا أخرن النساء عن أن يتعلمن علما من العلوم اليت نسميها دنيوية كم

بعضكم ربع قرن من الزمان ؛ وأنا أعتقد أنه سيكون جيل أستطيع أن أعرب عنه جيل من النساء امطعم مبعىن ال 

هو ملتزم باملئة مئة وال هو منحرف أيضا مئة باملئة كاجلنسان اللذان قلنا عنهم إما الفاسقات أو الكافرات ، وإمنا 

س يف الوسط يتوىل هو تعليم اجلنس امللتزم الذي نظن به حنن خلط عمال صاحلا وآخر سيئا سيأيت دور هذا اجلن

عليه أن يقع يف هذه التجربة مما يعرض الفتيات أو بعض الفتيات للفتنة ؛ هذا جوايب ولعله واضح ؛ وأنا أريد 

اآلن أن أضرب مثال يف نفسي أو يف بعض إخواننا الغيورين عنده زوجة أو عنده أخت أو عنده بنت ، هو ال 

بإدخاهلا يف مدرسة أو يف كلية طبية لتتعلم هذا العلم علم الطب وحنن حباجة إىل طبيبات مسلمات هذا ال  جيوز

ينكره أحد ؛ لكن أنا أغار على زوجيت أغار على أخيت أغار على ابنيت خشية أن يلم ا أو حييط ا تلك الفتنة 

ه ، فأنا أخشى على هؤالء يلي هم قريبايت وأظن اليت قلنا يف مطلع هذا الكالم ، خيشى أن تقع بعض النساء في

أن األمر ينبغي أن يكون كذلك ، على كل مسلم غيور على أهله ، ايه شو احملظور ؟ سيكون النتيجة أن علم 

الطب سيكون بيد الفاسقات أو الكافرات ؛ طيب ماذا تريد أنت يا زيد من الناس ؟ أريد أن يكون منا فتيات 

طيب إذا أنت خليها تكون زوجتك أو أختك أو بنتك كبش الفداء ، هذا معناه ؛ فهل يتعلمن هذا العلم ؛ 

يقول ذا مسلم ؟ أنا ما أعتقد إنسانا يعاجل املوضوع من مجيع أطرافه باملنطق الشرعي كما قدمنا آنفا قواعد 

الفتيات املسلمات أن  عديدة ، وباملنطق العاطفي على أهله ، ال أظن أنه يفتح الباب على مرعيه يقول جيب على

يتعلمن هذا العلم الذي فيه خمالفات شرعية يف أثناء هذا التعلم ؛ حنن نعرف إما بصور نراها أو بأخبار تروى لنا 

أنه مثال بتكون البنت وهي تتمرن على الفحص الطيب بكون رأسها جبنب رأس الطبيب يعين نفسه يلتقي بنفسها 

ع بني هذين النفسني املنطلقني يعين من مفاسد وخماطر ؛ فمن الذي يرضى ، واهللا سبحانه وتعاىل أدرى مبا يق

ألهله أن يكون كبش الفداء ؟ أنا ألفت النظر هلذه احلقيقة ولعل يف ذلك ذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع 
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